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TICHO V BETLÉMSKÉ JESKYNI
Pokud jste mladí, tak
Vám to možná ani tak
nepřipadá, ale od jistého
věku si člověk čím dál více
uvědomuje, že jsme běžně
přehlceni
nekonečným
proudem pohybů, zvuků,
obrazů, událostí, lidí apod.
Když už, tak si toho spíše
povšimneme u druhých
než u sebe samotných.
Pokud se ale nad sebou
samotnými
zamyslíme,
zjistíme, že většina z nás na tom není o moc lepší. Částečně si to působíme sami tím, že
výše zmíněné nejen pasivně přijímáme, ale také aktivně vyhledáváme, ba dokonce sami
vydáváme.
Mnozí z nás máme totiž strach před tichem, před vnější nehybností. Ba dokonce jsme ze
svého života ticho a nehybnost vytěsnili až tak, že jsme spojení s tímto pro život
podstatným jevem ztratili. Odnaučili jsme se naslouchat s postojem bdělého mlčení.
Zakopali jsme poklad bázně, tj. bezeslovného úžasu, který nenastoupí díky tomu, že mi
něco vnějšího vyrazí dech, ale z touhy vnitřního ticha se chtít nechat překvapit.
Největší výzva ticha a nehybnosti je zpočátku vydržet samotnou samotu, přijetí sebe
sama a své okolí takové jaké je, až k vjemu hlubokého prožitku tohoto přijatého
obdarování. Mnozí z nás ale bereme ticho jako prázdnotu, kterou je nutné naplnit. Hledíme
kolem sebe, čím bychom tuto černou díru vycpali. Místo toho, abychom rozvíjeli zrak
svého srdce, kterým se dokážeme ponořit do hlubin svého já, zapojujeme výlučně náš
fyzický zrak a hledíme kolem sebe. A tak se nenaplněný naplňuje prázdnotou druhých
nenaplněných kolem něho.
V tichosti noci, v ústraní, které by nikdo nenašel, „přišla její hodina. I porodila svého
prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí“ (srov. Lk 2, 6-20). Jak prostá
scéna zahajuje ohromující událost lidských dějin. Vánoce nám přináší bezkonkurenční
nabídku pohledu do nás samotných. K tomu nás vyzývá, abychom se zastavili… ne
v pozlacených palácích, ale v nepatrném chlévě, kde v tichosti ústraní se rozvíjí velké
tajemství, jež touží prostoupit srdce každého, který se zastaví. K tomu se ale musíme
nejdříve ztišit. Jsou tři podoby ticha. První bych nazval nic neříkající, neboť vychází
z vnitřní prázdnoty, která neví, jak by přijala a tudíž nepřijímá, ale pouze splachuje. Druhá
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je očekávající, neboť má otevřené srdce pro to, co má přijít, jakkoli a kdykoli to přijde;
nachází se v plodném napětí, které dává růst. Poslední je naplněné ticho, ve kterém volně a
naplno proudí vnitrobožská dynamika vděčného přijetí a nezištného dávání.
Pojďme tedy všichni až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo; spěchejme
tam, kde nalezneme Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatříme,
povězme jim o naší cestě, a co to dítě pro nás znamená, aby všichni, kdo to uslyší, užasli
nad tím, co jim vyprávíme. A pokud nerozumíme, pak dle příkladu Marie to všechno
v mysli uchovejme a rozvažujme o tom. Kéž se pak jako pastýři navrátíme domů,
oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co jsme slyšeli a viděli.
K tomu nám žehnám
+ P. Tomas

MONS. ADOLF PINTÍŘ USTANOVEN DUCHOVNÍM V SUŠICI
Po půl roce rozmýšlení a hledání ustanovil otec biskup
Vlastimil na začátku prosince nového generálního vikáře
mons. ThLic. Davida Henzla. Dosavadního generálního
vikáře, mons. Adolfa Pintíře, rodáka z nedalekých Žihobec,
k 30. listopadu 2015 uvolnil ze služby generálního vikáře.
Po náročných sedmi letech služby ve vedení
českobudějovické diecéze – jako generální vikář a po dobu
sedisvakance jako administrátor diecéze – mu umožnil
odpočinout si u nás v Sušici, kde má svůj domek. Bude tedy
nyní podle potřeby vypomáhat v duchovní správě v celém
našem farním obvodu, který zahrnuje 17 farností, a do
určité míry také v sousedním obvodu horažďovickém. To se
týká především nedělních bohoslužeb, ale také různých
dalších úkonů duchovní správy, jako je třeba svátost smíření, pomazání nemocných,
pohřby, duchovní rozhovory atd. S důvěrou se tedy na něj můžete obracet buď
prostřednictvím děkanství nebo na mobilu 603 512 084 či e-mailu: A.Pintir@seznam.cz .

KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ – DVĚ BÝVALÉ KAPLE
V KLÁŠTERECH ŠKOLSKÝCH SESTER

Památky města Sušice uvádějí:
„Zřízení
ústavu
iniciovala
kongregace tohoto řádu sídlící
v Horažďovicích.
Dům
v novorenesančním slohu postavil
horažďovický
stavitel
Alois
Mayer. Sgrafita a fresku na fasádu
provedl
Jan
Vysekal
z Kutné
Hory“. Klášter
byl zasvěcen
sv. Josefu a sv. Terezii. Dne 25. září 1898 jej vysvětil spirituál P.
Karel Mráček za asistence místních duchovních. V objektu byla kaple
sv. Petra Fouriera, která byla vysvěcena 7. listopadu rovněž
spirituálem P. Karlem Mráčkem. V roce 1931 byla v kapli zřízena
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křížová cesta. O této kapli je zmínka z dubna 1925, kdy o ní
sušický děkan P. Jakub Waldmann referoval do pamětní
knihy města. P. Waldman byl děkanem v Sušici v letech
1922-1938. Za jeho působení bylo postaveno nové děkanství
na Baště, které je zde dodnes. Po válce již jako penzista
celebroval bohoslužby v klášterní kapli. Po likvidaci kláštera
odešel do kněžského domova v Senohrabech, kde v roce 1960
také zemřel.
V roce 1910 byl
v těsném
sousedství
zakoupen filiální dům, tzv.
Villa Maria. A v roce 1937
byl přistaven zadní dům
vpravo, dnešní finanční úřad. Zde žily a léčily se
nervově nemocné sestry. Ve Ville Maria byla zřízena
kaple Božského Srdce Páně. Byla vysvěcena 4. prosince
1937 a byla opatřená křížovou cestou. Na snímku je
budova z východní strany a okno je z bývalé kaple.
Další snímek ukazuje prostor, kde bývala kaple. Tam,
kde je okénko, býval oltář, před ním lavice pro sestry. Snímky jsou
z roku 2012. Budova je v soukromém vlastnictví. Po likvidaci
kláštera zde sídlily jesle továrny PAP a později vojenská jídelna. Po
válce zde celebroval bohoslužby P. Václav Tureček. Čachrovský
farář žijící zde na penzi.
Po válce Školské sestry z Horažďovic pronajaly klášter na 10 let
městu Sušice na přechodné umístění sociálních ústavů. Bylo zde
ubytováno 60 přestárlých lidí, o něž sestřičky pečovaly. Dne 18. října
1950
KNV
v Plzni
přidělil
klášter
ministerstvu národní obrany. Armáda
objekt necitlivě přestavěla v 80. letech
minulého století. V roce 1993 sem byla
přestěhována Hudební škola. V letech
2008-2010 došlo k výměně oken a
budova dostala novou fasádu.
Příště: Boží muka Panny Marie
Bolestné ve Volšovské ulici.
Václav Pikeš

NEZAPOMEŇTE NA KASIČKY
V neděli 10. ledna 2016 přinesou děti své malé kasičky, které si
vyrobily na náboženství a šetřily do nich peníze pro chudé děti z Adopce
na dálku, do kostela na mši sv. v Sušici v 9.00 (nebo do jiného kostela
spravovaného ze Sušice) a ponesou je v obětním průvodu.
Vojtěch Šmídl
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SPOLEČNÉ PUTOVÁNÍ
Jedním z důležitých projevů našeho
prožívání Svatého roku milosrdenství bude
společné farní putování ke Svatým branám a
na další poutní místa. Zapište si termíny do
diáře a připravte se – fyzicky i duchovně:
- květen: pěší putování za Pannou Marií
do Strašína
- 21. 5. vikariátní pouť dětí a celých
rodin na Svatou Horu
- červen: putování do katedrály sv.
Mikuláše v Českých Budějovicích na
-

kněžské svěcení
srpen: pouť za Pannou Marií na Klokoty u
Tábora
4. 9. hlavní pouť v Sušici na Andělíčku
28. 9. národní pouť ke sv. Václavovi do
Staré Boleslavi
1. 10. diecézní pouť rodin do Nových Hradů
9. 10. pěší putování za svatým Vintířem na
Dobrou Vodu u Hartmanic

Na společné putování se těší
P. Václav

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Tři králové se přicházejí klanět narozenému Spasiteli. Jeden
z nich se při příchodu do chléva praští o futro a vykřikne:
„Ježíši!“
Marie říká Josefovi: „Vidíš, to je pěkné jméno a ne pořád
ten tvůj Hugo, Hugo!“

CHYSTÁ SE
Pá 1. 1. 18.00 klášter: II. Rybova vánoční mše
So 2. 1. 11.00 děkanský kostel: mše sv. na poděkování – 60 let P. Slávek Švehla
Ne 3. 1. 9.00 děkanský kostel: II. Rybova půlnoční mše + žehnání koledníkům
Ne 3. 1. – Ne 10. 1. Alianční týden modliteb – Církev bratrská zve na setkávání
s tématem: „Radost, kterou vám nikdo nevezme“
St 6. 1. 16.00 náměstí Sušice: Příchod tří králů – Tříkrálová sbírka Charity ČR
Po 18. 1. – Po 25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
Út 26. 1. 9.00 Velhartice: vikariátní setkání duchovních
So 6. 2. 14.00 – 25. dětský farní karneval – tentokrát na téma 3bra3 (Třibratři)
20.00 – 25. farní ples
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